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No Brasil, a consolidação de mercado tem sido um desafio constante para o setor de tecnologia 
da informação. "Entre as premissas para ser bem-sucedido está a de anular ou minimizar o 
impacto da integração de sistemas para os clientes, que não devem perceber a migração 
tecnológica", diz Renato Gritti, diretor da PricewaterhouseCoopers.  
 
A tarefa não é trivial e exige estratégia e disciplina. Gritti lembra que os processos de 
integração podem levar até três anos e a convivência de sistemas diferentes vai sendo 
eliminada aos poucos, até que um deles prevaleça. Na visão dos especialistas de tecnologia da 
informação (TI), há duas estratégias possíveis para a integração. A primeira ocorre quando o 
banco maior impõe seus sistemas ao banco comprado. A outra prevê uma mistura das 
melhores práticas e a manutenção de partes de sistemas das duas companhias. "De qualquer 
forma, é preciso definir qual é o sistema mais forte e que prevalecerá. A parti daí, avaliar o 
que falta em um e que deve ser completado pelo outro para finalizar o processo", afirma 
Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca, especialista em tecnologia para o setor financeiro.  
 
Ele explica que o estudo da complementaridade dos sistemas é fundamental para garantir que 
os clientes não percam serviços aos quais já têm acesso. "Os bancos possuem negócios e 
produtos diferentes. Nem sempre é possível encaixá-los diretamente no sistema da instituição 
compradora. Por isso, é preciso ter foco no cliente durante a integração". Ele enxerga com 
bastante pragmatismo os movimentos de integração vigentes no país. O Santander está, aos 
poucos, integrando os sistemas do Banco Real à sua base. O sistema do banco espanhol deve 
prevalecer, embora haja uma clara complementaridade de valores e de negócios entre as duas 
instituições.  
 
Para o Banco do Brasil, resta o desafio de englobar a área de TI da Nossa Caixa e o Itaú 
também tende a dominar os sistemas do Unibanco.  
 
Para Gustavo Roxo, diretor de tecnologia e automação bancária da Federação Brasileira de 
Bancos, os bancos brasileiros têm a seu favor uma larga experiência em processos de 
integração. O que muda agora é a escala das fusões e aquisições, que trazem complexidade 
comparada ao tamanho dos bancos envolvidos. "É preciso buscar eficiência em todos os 
pontos envolvidos. A área de tecnologia integrada tem de gerar um banco mais forte, mais 
preparado para o mercado." 
 
A onda de fusões e aquisições no sistema financeiro não é exclusividade do Brasil. Em todo o 
mundo, os processos são tocados ao mesmo tempo em que produtos financeiros sofisticados 
são lançados no mercado. "Não dá para parar o banco durante a integração. A área de TI tem 
de atender às necessidades de sistemas e, ao mesmo tempo, interagir com as áreas de 
negócios, privilegiando o cliente", avisa Mauricio Minas, vice-presidente sênior da CPM Braxis.  
 
Em meio à efervescência da fusão tecnológica, outro desafio desponta: a atualização dos 
antigos sistemas bancários, que estão no cerne das instituições e possuem o histórico delas. 
Esses sistemas, com mais de 30 anos de idade, são lentos para a dinâmica de negócios atual e 
não possuem um padrão que permita transportar informações de forma ágil a bases mais 
modernas. Além disso, foram desenvolvidos dentro dos próprios bancos, o que traz 
complexidade para a integração. "São colchas de retalho. Ao mexer em um sistema, não é 
possível prever a consequência que isso trará a outro", afirma Minas.  
 
Garantir a eficiência, no entanto, passa pela busca de soluções capazes de atualizar esses 
sistemas e padronizar a infraestrutura de TI dos bancos. Essa tarefa é particularmente difícil 
para instituições globais. No caso do Santander, além de integrar seus sistemas a um banco 
brasileiro, é preciso conectar dados em 40 países. Globalmente, a empresa tem 14 mil pontos 
de atendimento e mais de 90 milhões de clientes. É uma instituição que tem como estratégia 
de expansão de mercado a compra de outros bancos. "Cada caso é um caso. A inflação 
brasileira criou histórico e diversidade de sistemas únicos no mundo. Transferir tudo para uma 
base global é um trabalho hercúleo", lembra Roxo.  



 
Jose María Fuster, diretor geral de operações e tecnologia do Grupo Santander, comanda as 
ações para encontrar uma arquitetura de sistema única. A ideia é criar base que permita o 
compartilhamento de soluções e a sinergia entre suas unidades em todo o mundo. "O modelo 
tecnológico tem foco no ganho de eficiência. Mas eficiência não deve ser entendida apenas 
como redução de custos. A estratégia tem de prever as metas de gestão de riscos e estar 
alinhada aos modelos operacionais da instituição", explica.  
 
Fuster acredita que a integração global refletirá em um melhor atendimento aos clientes e 
trará ganho de escala em processos de fusão, pois tende a facilitar a incorporação de sistemas 
à base global. "No final, seremos mais competitivos", aposta.  
 
A estratégia da área de tecnologia foi criar estruturas de telecomunicações e de computação 
separadas do banco. A instituição criou duas empresas, uma para tocar o desenvolvimento de 
sistemas, a Isban Engenharia de Software, e outra para o provimento de serviços de 
conectividade, a Produban. "A ideia é terceirizar a tecnologia, tirando-a das mãos do 
Santander, que deve se ater às estratégias e negócios, com foco total no cliente. A alta 
especialização das empresas criadas será a nossa arma para chegar a uma plataforma global", 
destaca.  
 
Rafael Dan Schur, gerente responsável pelo centro de soluções para a indústria financeira na 
América Latina da IBM, vê em iniciativas como a do Santander uma oportunidade significativa 
para as empresas de outsourcing de TI. Os bancos tendem a compartilhar serviços, criando 
escala, ganhando eficiência e reduzindo custos. O primeiro movimento está na criação de 
centros para compartilhar serviços, atendendo diversas unidades da mesma empresa. "O 
segundo passo pode se refletir na terceirização." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2009, Tecnologia Bancária, p. F2. 


